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งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานและผลตอบแทน ในมุมมองของ agency 

 manager and executives มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัลหรือผลตอบแทนอย่างไร ได้กลายมา

เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากข้ึนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประโยชน์ที่กิจการจะได้รับและผลเสียจากหลักปฏิบัติ

ในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนของกิจการเป็นส่ิงที่กิจการต้องเผชิญตามปกติและนั้นก็ได้รับความสนใจจากรัฐ จาก

สหภาพแรงงาน หรือแม้แต่จากบรรดานักลงทุน ในบางกรณี ความสนใจที่เพิ่มข้ึนนี้สามารถส่งผลให้เกิดการจ่ายผล

ตอบแทนให้ผู้บริหารของสหรัฐในระดับที่มากเกินกว่าปกติ นอกจานั้นมันยังส่งผลให้เกิดการยอมรับกันโดยทั่วไป

มากข้ึนว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการให้รางวัลมีความจำเป็นเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจ

ของพนักงานที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น 

 การเชื่อมกันหรือความสัมพันธ์กันระหว่างมูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้น (Shareholder Value) และ Managerial 

Incentive  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกันในวงการการศึกษา คำถามงานวิจัยที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจะ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของผลตอบแทนของผู้บริหารและแรงจูงใจที่จะได้รับจากสัญญานั้นเป็นอย่างไร และเม่ือ

เร็วๆนี้ในมุมมองของนักการเงินได้มีการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนและ

การตัดสินใจลงทุนและการตัดสินใจจัดหาเงินทุนของกิจการ (Smith and Watts 1992) ในมุมมองของนักบัญชีได้มี

การศึกษาในประเด็นของแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขทางการบัญชีอันเป็นผลมาจากการจ่ายผลตอบแทนจาก

ตัวเลขทางการบัญชีว่าเป็นเช่นไร (Healy 1985) นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาก็ได้มีการอธิบายพฤติกรรมซ่ึงมี

หลากหลายแตกต่างกันโดยพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนของกิจการ 

เช่น พวกเขาได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนเป็นหุ้นทุนกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน (O’Reilly et al. 

1988) ในขณะที่แบบจำลองและวิธีการที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับผู้บริหารมีการศึกษาการประเมินและจ่ายผลตอบแทนว่า

เป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไร ซ่ึงแม้จะมีการศึกษาในมุมที่แตกต่างกันแต่ส่ิงสำคัญคืองานวิจัยที่ผ่านมามี

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายผลตอบแทน 

 จากการสำรวจผลตอบแทนแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย

ผลตอบแทนมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกิจการและในแต่ละอุตสาหกรรม โดยการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้

บริหารในระดับอาวุโสการนั้นจะมีแนวทางจัดการเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน 4 แบบ คือ การจ่ายผลตอบแทนใน

รูปของเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทนเป็นโบนัสประจำปีโดยจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับตัวเลขผลการดำเนินงาน

ทางการบัญชี การจ่ายผลตอบแทนเป็นสิทธิในการซ้ือหุ้น และการจ่ายผลตอบแทนแบบอื่นๆที่เป็นแผนจูงใจระยะ

ยาวโดยแผนการจ่ายดังกล่าวอิงกับตัวเลขผลประกอบการทางการบัญชีหลายๆปี  ซ่ึงแม้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย

ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับล่างจะไม่ปรากฎในเอกสารหลักฐานการศึกษา แต่ก็จะใช้แนวทางเดียวกันคือตัวเลข

ทางการบัญชีที่บ่อยครั้งถูกนำมาเป็นพื้นฐานในการคำนวณการข้ึนเงินเดือน การหมุนเวียนเปลี่ยนงานและการเลื่อน

ข้ันเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนั้นยังมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าข้อมูลตัวเลขทางการบัญชีมีบทบาทในการวางแผนและ

ควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร 

 ข้อมูลทางการบัญชีมีคุณลักษณะหลายอย่างที่จะสามารถช่วยอธิบายแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติ

งานและการจ่ายผลตอบแทนได้อย่างชัดเจน ข้อมูลทางการบัญชีจะแสดงให้เห็นในประเด็นของการควบคุมภายในได้

อย่างหลากหลายและตัวเลขนั้นได้รับการตรวจสอบที่จะให้เกิดความน่าเชื่อถือได้มากข้ึนกว่าข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่

ใ่ช่ข้อมูลทางการบัญชี  นอกจากนั้นผู้บริหารและพนักงานยังค่อนข้างจะมีความความเข้าใจในผลกระทบของเขาจาก



การผลวัดการปฏิบัติงานทางการบัญชีมากกว่าจะที่พวกเขาจะเข้าใจว่าเขาควรจะกระทำอย่างไรอันเป็นผลมากจากผล

ปฏิบัติงานที่วัดจากตัววัดทางการตลาดหรือตัววัดที่ไม่ใช่ตัววัดทางการเงิน  อีกทั้งความน่าเชื่อและความสามารถใน

การเข้าใจได้ล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะในเชิงบวกที่จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจกับพนักงานที่ดีกว่า 

 การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวเลขทางการบัญชียังมีข้อด้อยบางอย่างที่จะสกัดการใช้ประโยชน์ในการนำ

มาเป็นพื้นฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือความสามารถในการเข้าใจได้ที่มากกว่าบ่อยครั้งทำให้เหมือนจะ

มีโอกาสที่จะเป็นการพนัญได้มากกว่า เช่น sandbagging ซ่ึงหมายถึงในกระบวนการจัดทำงบประมาณจะมีเป้าหมาย

คือผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือการตกแต่งตัวเลขทางการบัญชี ด้วยมาตรฐานทางการบัญชีมีหลาก

หลายและหลักปฏิบัติทางการบัญชียังสามารถรายงานย้อนหลังและมองไปข้างหน้าทั้งระยะส้ันและระยาวได้ ดังนั้น

มุมมองดังกล่าวจึงอาจเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเม่ือเผชิญกับรายการทางเศรษฐกิจที่

เกิดข้ึนในปัจจุบันและการตัดสินใจที่ต้องตัดสินใจ 

 ในขณะที่มีหลากหลายแนวทางของการศึกษาเพื่อที่จะอธิบายปัจจัยและผลกระทบของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการบัญชีและที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการบัญชีและประเด็นเกี่ยวกับ

การจ่ายผลตอบแทน งานวิจัยส่วนใหญ่ในแนวนี้จะประยุกต์ใช้และทำการทดสอบโดยใช้ทฤษฏี agency โดยเม่ือเร็วๆ

นี้ มีแรงจูงใจในงานวิจัยส่วนนี้มากข้ึนจากข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถหาได้ รูปแบบ

งานวิจัยที่มีการใช้ทฤษฏี agency ก็มีการพัฒนาข้ึน 

 วัตถุประสงค์พื้นฐานของบทความนี้คือเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสิรมงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการจ่ายผลตอบแทน โดยทบทวนงานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ใช้ทฤษฏี 

agency โดยการทบทวนทฤษฏี agency มีการแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ดและมีการสำรวจงานวรรณกรรมดังกล่าวก็ได้

มีการนำมาอภิปรายในบทความนี้ การอภิปรายจะมุ่งเน้นในเรื่องที่ว่า agency theory ได้ถูกใช้นำไปศึกษากับงานวิจัย

ต่างๆอย่างไร และประเด็นพื้นฐานที่สำคัญที่มีต่อการศึกษาทางการบัญชีและธุรกิจเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น การ

เปรียบเทียบความได้เปรียบและความเสียเปรียบของการวัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีกับการวัดที่ไม่ใช่ตัวเลข

ทางการบัญชีหรือการวัดด้วยมุมมองทางการตลาดคืออะไร?  การเลือกวิธีการทางการบัญชีแนวปฏิบัติทางการบัญที่

มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติมีผลกระทบต่อตัวเลขการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการบัญชีอย่างไร? หรือ

การเลือกตัววัดผลการปฏิบัติเพื่อประเมินผู้บริหารขององค์กรเป็นอย่างไรและในสถานใดหรือมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อ

การเลือกดังกล่าว? และท้ายที่สุดคือการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบนี้ที่เรียกได้ว่า

ดีกว่าและนั้นส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการหรือองค์กรอย่างไร? 

AGENCY THEORY AND MANAGERIAL ACCOUNTING 

 The classic model ของ agency theory นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแผนการจ่ายผลตอบแทนที่

สอดคล้องกับผลตอบแทนของความเส่ียงและความพยายามซ่ึงเป็นส่ิงที่ agency (พนักงาน) ไม่ชอบกับบรรดาผู้ถือ

หุ้น อย่างไรก็ตามการใช้โมเดลนี้ต้องมีการสูตรการคำนวณที่มีความซับซ้อน นักจิตวิทยาและในมุมมองของทฤษฏี

ควรจะทำให้มันง่าย หลักการพื้นฐานของ classic agency model จึงมีการขยายออกไปเป็นเรื่องของการ trade-off 

ระหว่างความเส่ียงและแรงจูงใจ: แผนการจ่ายผลตอบแทนจะมีเรื่องของความไม่แน่นอน (ความเส่ียง)ที่จะทำให้เกิด

ความพยายามและความเส่ียงที่แต่ละคนจะไม่ชอบที่จะทำงานอยู่ด้วงในช่วงเวลาเดียวกันซ่ึงต้องต่ำสุด และถ้ามัน

เป็นไปได้นั้นคือความเส่ียงจะถูกโอนไปยังอีกคนหนึ่ง 

 การ trade-off ระหว่างความเส่ียงกับแรงจุงใจนี้อยู่ภายได้ข้อมูลที่สามารถทราบได้ ซ่ึงหลักการพื้นฐานที่ 

Holmstram (1979)  แนะนำคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะมีการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการวัดผลการ

ดำเนินงาน โดยการวัดผลการดำเนินงานได้แก่ ผลตอบแทนทางการบัญชี หรือความพึงพอใจของลูกค้านั้นจะถูกนำ



มาใช้ซ่ึงไม่ใช่เพราะผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากความพึงพอใจของลูกค้าหรือจากผลตอบแทนทางการบัญชีที่เพิ่ม

ข้ึน แต่เพราะการวัดเรานั้นมีข้อมูลที่สามารถสังเกตุได้โดยข้อมูลการวัดดังกล่าวนั้นจะใช้ในการอธิบายพฤติกรรม

และการตัดสินใจที่พนักงานได้กระทำ ดังนั้นคำถามจะไม่เกิดข้ึนว่าตัดวัดอะไรที่ดีที่สุดที่จะต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นแต่

จะจะเป็นประเด็นของตัววัดผลการดำเนินใดที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของพนักงานที่ก่อให้เกิดคุณค่า

ได้ดีหรือเหมาะสม ตัวอย่าง แม้ว่าราคาหุ้นในตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพจะสูงมาก ซ่ึงราคาดังกล่าวสามารถความ

ม่ังค่ังของผู้ถือหุ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ว่ามันไม่เหมาะสมที่จะไปวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือแม้แต่ CEO 

 ในปี 1979 และ 1980 เริ่มมีการใช้ทฤษฏี agency ในงานวิจัยทางการบัญชีอย่างเต็มที่ ผู้นำเสนอทฤษฏี 

agency แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการอย่างมากที่สุดไม่ใช่แต่กับหลักปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อการจัดการและ

กระบวนการบริหารจัดการมันยังช่วงลดปัญหาของ incentive  ซ่ึงทฤษฏี agency ูกใช้อย่างกว้างมากข้ึนในการที่จะ

ให้เหตุผลหรืออธิบายหลักปฏิบัติทางการบัญชีที่หลากหลาย เช่นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ การปันส่วนต้นทุน 

ราคาโอน และการวิเคราะห์ผลต่าง ในขณะที่ประโยชน์อย่างเจาะจงของมันที่พยายามจะอภิปรายกาันเม่ือเร็วๆนี้ ซ่ึง

มันไม่มีความน่าสงสัยในทฤษฏีในด้านความชัดเจนและเป็นความท้ายทายต่อมาตรฐานการปฏิบัติทางการบัญชี

บริหารที่มีอยู่ 

 a classic example ของประโยชน์ของทฤษฏี agency ในงานวรรณกรรมเกี่ยวกับการบัญชีบริหารเป็นเรื่อง

ของหลักการพื้นฐานในเรื่องของความสามารถในการควบคุม ตำราบัญชีบริหารปกติจะเน้นในเรื่องของความ

สามารถในการควบคุม พนักงานควรจะได้รับการประเมินจากการวัดผลการปฏิบัติโดยถ้าเขาสามารถควบคุมหรือมี

อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการวัดผลการดำเนินงาน เช่น หลักการในการออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

งาน  ความเชื่อในเรื่องของหลักการพื้นฐานของข้อมูล Antle and Demski (1988) and Demski (1994) เป็นว่าการ

ประเมินผลการปฏิบัติควรจะอยู่แนวคิดพื้นฐานเง่ือนไขในด้านของความสามารถในการควบคุมและความสามารถ

ควบคุมได้นั้นหมายถึงไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่เพียงพอก็สามารถที่จะวัดผลการปฏิบัติงานได้ ตัวอย่าง การคำนวณดัชนี

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ หรือระหว่างกิจการ เป็นส่ิงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้บริหาร แต่มันอาจ

จะทำได้ถ้ามีข้อมูลและนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในด้านของวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 บางทีมันมีขอบเขตความรู้ที่มากพอเกี่ยวกับ agency model ในงานวิจัยทางการบัญชีเกี่ยวกับความสำคัญ

และความสัมพันธ์ของการวัดผลการปฏิบัติงาน ทฤษฏี agency แสดงให้เห็นว่าควรจะมีการวัดผลการปฏิบัติงานซ่ึง

นั้นควรจะเป็นทั้งในระดับองค์กรและระดับผู้บริหารและควรจะเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ คุณภาพ

ของการวัดผลการปฏิบัติงานนั้นจะเพิ่มข้ึนถ้ามันไวต่อพฤติกรรมของพนักงาน และมันสามารถรับรู้ได้ว่าพฤติกรรม

นั้นมีอยู่ และสอดคล้องกันระหว่างผลกระทบจากการกระทำของพนักงานที่วัดได้กับมูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้น โดยมี

การวัดผลการปฏิบัติงานสองแบบ ที่เกี่ยวกับกับองค์กร และระดับของผู้บริหาร ตัวอย่าง ถ้าผลตอบแทนนั้นอยู่บน

พื้นฐานของตัวเลขทางการบัญชีและราคาหุ้นก็เป็นฐานของการวัดผลการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ของน้ำหนัก

สามารถอธิบายได้จากอัตราส่วนความไว-จำนวนครั้ง-ความแม่นยำ ของการวัดทางการบัญชี 

 the classic agency model เป็นประเด็นในหลายๆ สถานการณ์ ยี่สิบกว่าปีแล้วที่ทฤฏษีนี้ถูกนำมาใช้และมี

ตัวอย่างการศึกษาจำนวนมาก  

AGENCY THEORY:THE EVIDENCE 

 มีวรรณกรรมเชิงประจักษ์จำนวนมากที่อธิบายโดยใช้ทฤษฏีตัวแทน คำถามพื้นฐานแรกคือ “เราควรจะจ่าย

สำหรับความเส่ียงเท่าใดเพื่อเปลี่ยนincentive  และการจ่ายสำหรับincentive ดังกล่าวจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ

พนักงานอย่างไร” คำตอบง่ายๆก็คือ แน่นอน ตัวอย่าง หลักฐานของการตกแต่งตัวเลขกำหนดที่เป็นตัวกำหนด

แผนการจ่ายโบนัสระดับสูงสุดและต่ำสุด (Healy 1985) ที่สรุปได้ว่ามีผลกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวแม้มันจะ



ไม่ได้มีผลต่อการกำหนดพฤติกรรมอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นอย่างไรก็ตาม  และงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม

ของพนักงานก่อนและหลังจะที่มีการใช้แผนการจ่ายผลตอบแทน ที่ Larcker (1983) แสดงให้เห็นว่าการใช้แผนการ

จ่ายผลตอบแทนระยะยาว (เม่ือเทียบกับกิจการที่ไม่มีแผนการจ่าย) แสดงให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากข้ึน

อย่างมีนัยสำคัญ Banker et al. (1996) พบว่ายอดขายเพิ่มข้ึนหลังจากแผนการวัดผลการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของ

ยอดขายสำหรับการขายปลีกช่วงแรกๆและผลดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน  Lasear (1996) พบว่า ผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานติดต้ังกระบังกันลมของรถยนต์เพิ่มข้ึนหลังจากเปลี่ยนการจ่ายผลตอบแทนจากอิงชั่วโมงการ

ทำงานเป็นคิดจากจำวนชิ้นงาน  และท้ายสุดงานวิจัยของ Wallace (1997) พบว่ากิจการจะลดการลงทุนใหม่ๆ ให้

ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่และซ้ือหุ้นกลับคืนมามากข้ึนหลังจากที่ใช้วิธีการวัดผลการปฏิบัติ

งานโดยใช้ residual income  แต่งานวิจัยไม่ได้มีการนิยามว่ามันอาจจะมีปัจจัยที่ทำให้แผนการจ่ายผลตอบแทนและ

พฤติกรรมของพนักงานเปลี่ยนแปลง และมันก็น่าจะมีความสมเหตุสมผลที่การจ่ายเพื่อความเส่ียงนั้นไม่ส่งผลต่อ

พฤติกรรม 

 ต่อมาคำถามเกี่ยวกับ  “incentive ที่จะอยู่ในเง่ือนไขของผลการปฏิบัติงานคืออะไร และปัจจัย incentive ส่ง

ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการอย่างไร” หลักฐานสำหรับเรื่องดังกล่าวคือ Abowe (1990) และ Hayes 

and Schaefer (1998) เขาแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานในอนาคตของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล

ตอบแทนในปัจจุบันหลังจากมีการควบคุมผลการดำเนินงานในปัจจุบัน  และงานวิจัยของ Banker et al. (1998) เขา

แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในปัจจุบันที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดทางการเงินมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานที่

เป็นตัวเงินในอนาคตและทั้งผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินมีการปรับปรุงตาม incentive plan ที่จัด

ทำตามตัวแผนที่ไม่ใช่การเงิน 

 แม้ incentive จะมีการนำมาพิจารณาผลการปฏิบัติงาน แต่ในการออกแบบสถานการณ์จำลงอและวิธีกา

รอื่นๆมีปัญหาในด้านของความยากที่จะรวบรวมหลักฐานมาสนับสนุนให้ได้ปริมาณที่มากพอมาสนับสนุนความ

สัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนในปัจจุบันและผลการดำเนินงานในอนาคต ตัวอย่าง ถ้าการจ่ายผลตอบแทนของกิจการ

อยู่ในระดับใกล้จะเหมาะสม การเปรียบเทียบโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนและผลการดำเนินงานระหว่างปีดู

เหมือนจะได้รับผลกระทบจาก incentive pay เช่น Murphy (1999) และคนอื่นๆ เสนอแนะว่า ถ้าตลาดทุนมี

ประสิทธิภาพเม่ือมีแผน incentive ใหม่ๆ ออกมา จะกระทบต่อราคาหุ้นทันทีที่มีการประกาศแผน incentive ดังนั้น 

การประกาศแผนดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติที่จะไม่เหมือนกันซ่ึงนั้นมันทำให้ไม่สามารถที่เปรียบ

เทียบกับกิจการที่ไม่ได้มีแผนการจ่าย incentive ใหม่ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการใช้ stock base and accounting base 

แผนการจ่ายผลตอบแทน มีความสัมพันธ์กับการใช้แผน ซ่ึงนั้นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเชื่อใน incentive นั้น 

 รวมทั้งยังมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันโดยตรงของการ trade-off ระหว่างความเสียง

และincentive โดยใช้ทฤษฏีตัวแทนในการอธิบาย เขาพบว่าหากมีความมากๆส่งผลให้มีต้อง incentive มากๆ ดังนั้น

เราควรจะคาดหวังได้ว่าหากพบว่ามีการจ่ายตอบแทนความเสียงมากนั้นเหมาะมีปัญหาเกี่ยวกับ incentive มากด้วย 

เกี่ยวกับประเด็นนี้ มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเพื่ออธิบายการจ่ายตอบแทนขององค์กรในแต่ละปี การศึกษาพบว่ามีความ

สัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการจ่ายผลตอบแทนตามสถานการณ์ในการบริหารจัดการผลตอบแทน และมีตัวชี้วัดที่

หลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงระดับความขัดแย้งของตัวแทน 

 บางทีมันน่าสนใจมากข้ึนจากมุมมองของนักบัญชีที่ศึกษาเพื่ออธิบายบาทและประโยชน์ของการวัดผลการ

ดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดผลการดำเนินงานโดยใช้ฐานทางการบัญชี ตัวอย่าง มันมีปัจจัยอะไรที่จะอธิบาย

ว่าการใช้การวัดผลการดำเนินงานโดยตัวเลขทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับการวัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

หรือทางการตลาดบ้าง? ทำไมหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจการ การประเมินผลการ

ทำงานของพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อุตสาหกรรม เดียวกัน ตลาดหรืออื่นๆ เดียวกันเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้น ซ่ึง



จากที่มีการกล่าวถึงเม่ือเร็วๆนี้ ข้อมูลพื้นฐานได้มีการนำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานโดยการใช้จะแบ่งตาม

หน้าที่ของกิจการและลักษณะของผู้จัดการ และคุณภาพของการประเมินผลการดำเนินงานที่สามารถวัดได้ 

 สองการศึกษาพยายามที่จะทดสอบการใช้ข้อมูลพื้นฐาน หนึ่งการศึกษาเชื่อว่าข้อมูลที่ให้รายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริงและการจัดการผลตอบแทน จะต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงและสำคัญเลยคือต้อง

สังเกตุได้ทั้งการวัดทางการบัญชี การวัดที่ไม่ใช่การเงิน และมันมีความสัมพันธ์กันของแนวทางการประเมินกับ

แผนการจ่ายผลตอบแทน ตัวอย่าง Ittner et al. (1997) พบว่า มีความสัมพันธ์กันของน้ำหนักของร้อยละของการวัดที่

ไม่ได้เป็นตัวเงินกับกลยุทธ์ของกิจการและตัวเลขนั้นก็หลากหลาย ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็น

ตัวเงินที่แย่ เช่นเดียวกับ Bushman et al. (1995) เห็นว่าการวัดผลการปฏิบัติงานของกิจการที่กว้างจะมีข้อมูลจำนวน

มากเกี่ยวกับการแสดงออกซ่ึงการบริหารในแต่แผนกที่กว้างกว่าและแต่ละส่วนในองค์กรก็เป็นอิสระจากกัน ส่ิง

สำคัญมากพวกเขาพบว่าการวัดผลการดำเนินงานที่กว้างมากการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารแผนกก็จะเพิ่มข้ึนตาม

หน้าที่ซ่ึงแต่ละแผนกเป็นอิสระจากกัน ท้ายที่สุดสุดมันมีบางอย่างที่สร้างความประหลาดใจคือการศึกษาของ 

Murphy (1999) ที่พบว่า การประเมินผลการดำเนินงานมันไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่สังเกตได้ทั่วๆไป โดยเฉพาะผล

ตอบแทนของ CEOs 

 ไม่มีข้อมูลในรรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนที่แท้จริงที่ปฏิบัติกันอยู่ การศึกษากลุ่มที่สอง

เป็นการศึกษาในลักษณะของการอ้างอิงความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานนโดยศึกษาเพื่อประมาณความไวใน

การจ่ายผลตอบแทนด้วยตัวชี้วัดการดำเนินงานที่หลากหลาย ความสนใจแรกเริ่มของการศึกษาคือต้องการวิเคราะห์

หรือสนับสนุนทฤษฏีตัวแทนด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวรับระดับของการจ่ายผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานว่ามี

ความไวอย่างไร ผลการศึกษาที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประมาณเพื่อ

อธิบายเรื่องดังกล่าวของกิจการคือการวัดผลการดำเนินงานทางบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดทางการตลาด และ

ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับ informative ออกมาจำนวนมาก 

 หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ทฤษฏีตัวแทนกันอย่างก้าวขวาง และมีหลักฐานที่ให้ข้อสรุปที่

กว้างข้ึนและมีวิธีการที่เป็นตัวเลขหรือมีความอย่างในทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมันสำคัญมากๆ สำหรับการการศึกษา

เพื่ออธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายผลตอแบทนให้กับผู้บริหารระดับสูง 

AGENCY THEORY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Limitations and Extensions 

 โดยรวม  the classic agency model มีหลักฐานสนับสนุนเชิงประจักษ์ แต่การจะอธิบายและมีตัวอย่างเชิง

ประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักปฏิบัติจริงๆนั้นยังแสดงให้เห็นในเชิงการอธิบายอย่างชัดเจนค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะ

เป็นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนของกิจการที่มี

มาเนินนานกว่าที่จะมีทฤษฏีตัวแทน 

 ส่ิงที่จะยังคงเป็นอยู่ต่อไปก็คือไม่ว่าจะอย่างไรก็จะยังคงมีการหลีกเลี่ยงความเส่ียงและก็ไม่ชอบที่จะมีความ

พยายามทุ่มเท ซ่ึงนั้นเป็นส่ิงสำคัญมากสำหรับทฤษฏีตัวแทน มันแสดงให้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนจริงคือ

น้ำนักที่พนักงานจะทุ่มเททำงานอย่างหนัก (โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง) แต่พวกเขามีความพยายามที่จะหาวิธีการ

ที่จะทำให้พวกเขาแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องและตัดสินใจที่จะทำให้ความม่ังค่ังของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึน ตามข้างต้น

ทฤษฏีตัวแทนจึงเริ่มอธิบายความหลากหลายของปัญหาการทำงานที่เป็น multi-taking โดยมุมมองพื้นฐานของ 

multi-tasking framework คือ พนักงานจะมีส่ิงที่ต้องตัดสินใจและมีส่ิงที่ต้องรับผิดชอบมากมายไม่ว่าจะเป็นงานหลัก

หรืองานรอง ฉะนั้นการกระตุ้นให้เกิดการทำงานใดงานหนึ่งเป็นไปได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อincentive ที่มีอีกรูปแบบ

หนึ่ง ตัวอย่าง การเพิ่มแรงจูงในในการบริหารให้เกิดการลงทุนใหม่ๆและโอกาศใหม่ๆ อาจจะส่งผลให้เกิดค่าใช้ข่าย



ตามมา (หรือบางครั้งก็ต้องเพิ่มกำลัง)  ดังนั้นจึงไม่สามารถการวัดผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวที่จะ

สะท้อนให้เห็นในทุกมิติของกิจกรรมการบริหารจัดการได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงถ้าตัดวัดทางการบัญชีไม่สามารถรับรู้

พฤติกรรมที่จะตามมาในอนาคตได้ทั้งหมดในปัจจุบัน แต่มันจะยังคงมีประโยชน์มากอยู่เพราะมันเป็นแรงจูงใจให้

เกิดการทำงานที่แท้จริงซ่ึงตัววัดอื่นไม่สามารถทำได้ 

 การวิเคราะห์อื่นๆที่เกี่ยวกับทฤฏษีตัวแทนมีประมาณ 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือแนวคิดที่ว่านายจ้างและ

พนักงานหลายคนมีความสัมพันธ์กันในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการและมีความเข้าใจในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของแต่ละคน การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงตอบแทน และ

ด้านอื่นๆที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน ตัวอย่าง Eccles and Crane (1988) แสดงให้เห็นว่าการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเป็นแนวทางที่มีความซับซ้อนมากที่สุดและใช้เวลาในกระบวนการมีส่วนร่วมที่ไม่เป็นทางการและการ

ประเมินและการใช้ดุลยพินิิจที่เป็นเชิงคุณภาพ การจัดการที่ไม่เป็นทางการหรือโดยนัยนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการ

สนับสนุนจากหลายคนที่มีชีื่อเสียงในการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีแทนที่จะเป็นการทำให้เป็นสัญญาที่มีความ

ชัดเจนดังเช่นทฤษฏีตัวแทน  ประเด็นที่สอง กิจการมีพนักงานจำนวนมากที่เข้าไปมีส่วนร่วมและพฤติกรรมของเขา

ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหา incentive ขององค์กร ในท้ายที่สุด การศึกาเกี่ยวกับกิจการยังคงต้องดำเนินต่อไป โดย

พนักงานต้องเรียนรู้และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนในขณะที่นายจ้ายจะพยายามเลี่ยงการเลี่ยงง่ายของพนักงาน 

การออกแบบการประเมินผลการดำเนินงานใหม่ และโปรแกรมผลตอบแทน หรืออื่นๆ เพื่อให้การจ้างงานเป็นไป

ตามเป้าประสงค์ในระยะยาว 

 ในมุมมของงานวิจัยนี้ ทฤษฏีตัวแทนค่อยๆจัดการปํัญหาหลายอย่างที่มีอยู่ แม้ช่องว่างความรู้เหล่านี้ยังอยู่อยู่ 

ความก้าวหน้าได้เคยถูกอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบทางอ้อหรือการบริหารจัดการพักงานและนายจ้าง Bake et al 

(1994) ศึกษาบทบาทการจัดการโดยนัยจะช่วงลดincentive ที่ไม่ปรารถนา และบางครั้งมีความสัมพันธ์กับ implicit 

contract ความก้าวหน้ายังคงมีอยู่ในการทำความเข้าใจ multi-agent incentive เช่น การทำงานเป็นทีม และพฤติกรรม

การมีส่วนร่วม และincentive นั้น่งผลกระทบต่อการออกแบบความรับผิดชอบในโครงสร้างทางการบัญชี ท้ายที่สุด

งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแทนมีความพยายามที่จะระบุจำนวนงวดหลายๆ งวด ที่มีการเปลี่ยนแปลงความเส่ียง

และincentive  เม่ือเร็วๆนี้การบริหารการจ่ายผลตอบแทนเป็นหุ้น incentive ที่จะทำให้ได้มาซ่ึงความเชี่ยวชาญ แรง

จูงใจที่จะลงทุนในโครงการที่เป็นทุน และส่ิงที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายผลตอบแทนในสัญญาการจ้าง

งานที่มีระยะเวลาหลายงวด 

Directions for Future Research 

 วิวัฒนาการและการยอมรับในทฤษฏีตัวแทนมีผลกระทบอย่างยิ่งต่องานวิจัยทางการบัญชีบริหาร แม้มันจะ

มีขอบเขตของทฤษกีที่กว้างและมีงานวิจัยจำนวนมาก แต่มันมันยังประเด็นที่น่ากังวลที่ยังคงต้องศึกษาวิจัยต่อไป

และต้องการให้ศึกษาวิจัย ตัวอย่างเช่น ในขณะที่การวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญทางการบัญชีเปรียบกับการวัดโดย

ใช้มูลค่าหุ้นที่เป็นข้อมูลที่ดี การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการการสนับสุนบทบาทองข้อมูลในหลายๆบทบาทมีหรือ

ไม่ โดยเฉพาะหากข้อมูลทางการบัญชีมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีบทบาทในการจำลอง

สถานการณ์ประเมินผลการดำเนินงาน งานวิจัยพบว่าการบัญชีการเงินและงานวิจัยเกี่ยวกับผลตอบแทนมีความ

สัมพันธ์กัน แน่นอนความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการขยายขอบเขตออกไปและต้องการความแน่ใจที่ชัดเจน และหาก

ตลาดทุนที่ประสิทธิภาพจะถูกยับยังหรือมีการเพิ่มมูลค่าของการวัดผลการดำเนินงานโดยการตัวเลขทางการบัญชี

และจ่ายผลตอบแทนโดยอิงเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารระดับสูง? หลักการบัญชีและกระบวนการทางการบัญชีส่ง

ผลกระทบต่อแรงจูงใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัววัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีอย่างไร? ตัวอย่างเช่น การอิงราคา

ตลาดจากตัวเลขทางการบัญชีส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของตัวเลขกำไรอย่างไร และอะไรที่ทำให้มีการจ่ายผล



ตอบแทนเป็นหุ้นแรงจูงใจนั้นเกิดจากมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่? ในขณะที่งานศึกษาในปัจจุบันเป็น

เรื่องเกี่ยวกับการบัญชีการเงินและผลตอบแทน มันยังมีงานที่ต้องศึกษาอีกมากมายที่ยังไม่ได้ศึกษา 

 มอมมองอื่นที่น่าสนใจมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือ การศึกษาหลักปฏิบัติทางการบัญชีบริหารที่ทำ

หลายๆงวดเวลา นักวิจัยบัญชีการเงินทราบดีว่าข้อมูลทางการบัญชีเป็นงวดๆ และมีกระบวนการ ส่ิงนั้นมีอยู่คือกำไร 

กำไรที่ต่อเนื่อง การบัญชีคงค้างสนับสนุนแนวคิดหลายงวดบัญชี ตรงข้างกับการบัญชีบริหารเล็กน้อยที่ไม่อยู่เกี่ยว

กับการมีอยู่ของงวดเวลาหลายๆงวดของงบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน 

 ท้ายที่สุด งานวิจัยในอนาคตพยายามที่จะใช้ทฤษฏีตัวแทนซ่ึงเป็นทฤษฏีที่สำคัญและมีความท้ายทาย 

เจ้าของบทความเชื่อว่าทฤษฏีตัวแทนจะต้องค่อยๆพัฒนาให้ดีกว่านี้กับบางองค์กรที่มีความซับซ้อนในโครงสร้างการ

ดำเนินงานรวมถึงการออกแบบความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติในหลายๆงวดและในหลายๆกลุ่ม

ตัวแทน นอกจากนี้หากมีการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฏีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ได้รับการพัฒนา การพัฒนานั้นจะต้อง

ใข้เวลา กล่วอีกอย่างคือมีความท้ายท้ายสำหรับนักวิจัยที่ต้องพยายามหาข้อมูล่ อย่างน้อย ข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยว

กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับผลตอบแทนที่จะเสริมหรือหักล้างหลักฐานงานวิจัยในมุม

มอง classic agency ที่สำคัญมาก ข้อมูลที่มีรายละเอียด โดยเฉพาะในองค์กรระดับล่าง ผู้วิจัยจะสามารถอธิบาย

ขอบเขตของแรงจูงใจ ประกอบด้วย การเรียนรู้ของพนักงาน แผนอาชีพ และอื่นๆที่องค์กรจะจูงใจ 


